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Ieri la Uzina de mase plastice București 
reporterii noștri au investigat

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Delegrtia de partid și de
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șinile dir

an...

AU DEVENIT

(Agerpres)

Foto 2

în secua 
etilena es 
observi, p 
dere I — 
de conducerea 
secției fruntașe

— Să nu ne
MONICA ZVIRJIVSCHI 
Foto : ȘTEFAN WE1SS 

(Continuare in peg s Ii-a

H GHEORGHE BACIU: „Lucrez de șase ani aici și niciodată 
în răstimpul acesta, 31 decembrie „al nostru" n-a co ncis 
cu cel al calendarului"

■ DUMITRU OPREA: „Avem timp să mai realizăm o producte 
globală peste plan în valoare de 25 milioane le

■ Ing. RADU CHICOȘ: „Pe mine mă frămîntă matrițele pentru "973

stat, condusa de tovarășul

Ca de obicei, în acest ultim 
anotimp al anului, schimbul I 
și-a început lucrul la lumina 
reflectoarelor. Poate tocmai a- 
ceastă lumină, prea străluci
toare, să fi contribuit la crea
rea unei atmosfere festive ; sau 
mai degrabă, bucuria unui e- 
fort*uus  la bun sfirșit... Fiindcă, 
astăzi la ora 6, după -termina
rea programului de muncă, cel 
de al treilea schimb al zilei de 
ieri, muncitorii Uzinei de pre
lucrarea maselor plastice, Bucu
rești, urmau să raporteze înde
plinirea planului pe 1972. Am 
încercat, cu ajutorul blocnotesu
lui și aparatului de fotografiat 
să surprindem citeva imagini 
ale zilei în care un colectiv se 
achită de o sarcină atit de im
portantă. Un prim popas, in a- 
telierul de extrudare al secției 
prelucrare P.V.C.

— Acestea sînt ultimele din 
producția anului 1972 —■ ne a- 
rată cu un gest utecistul Gheor
ghe Baciu, un „snop" de țevi 
în culori pastel (foto 5).

— Și cum este această zi pen
tru dumneata ? *

— Obișnuită. O zi de muncă 
la fel cu cea de ieri, de alaltă
ieri... Pe urmă, vedeți, eu sint 
de 6 ani în uzină și de cînd am 
venit .n-a fost, an în care 31 de
cembrie „al nostru" și al ca
lendarului să coincidă !

★

Desigur, nu se auzea nici un 
fel de numărătoare inversă, 
numai uruitul monoton al ma
șinilor. Și totuși, fetele din a- 
telierul de injecție pentru 'ar
ticolele de gramaj mic. lucrau 
cu sentimentul că țin în mină 
ultimele piese ale lui 1972 : 100, 
99, 98, 97... zero !

— De dimineață am vrut

chiar să le număr, mi-a mărtu
risit tinăra Georgeta Gherasm. 
Dar m-am lăsat păgubașă. Sint 
prea multe !

— Ce piesă execuți in mo
mentul acesta ?

— Un reper pentru Dacia 1300 
(foto 3).

— Al citelea sfirșit de
anticipat este cel de astăzi ?

— Al treilea. Am fost un 
grup de 16 fete, am venit aici 
imediat după terminarea profe-

NICOLAE CEAUSESCU,
B 7

a depus coroane de flori 
la Mausoleul lui V. I. Lenin și la Mormîntul 

soldatului necunoscut din Moscova

BENEFICII
SUPLIMENTARE

șa! ăBreCinarM es*e  renltaM 
■■•r >cț.aM «fixănMe iMre- 
pciase ăa t*a-.r  —itlțile să- 
4*  lărgire ca4ral centra
lei peatm refacerea c—ra- 
•uuriăor specifice și a ckel- 
taîeSar tratenale. Furnahș- 
tiî 4e la Hunedoara și Călan. 
de pi Mă. aa economisit de la 
începutul acului aproape 
1(M4 tone cocs metalurgic, 
peste 3 40® tone combusti
bil convențional. însemna
te Entități de cărbu
ne cocsificabil. cărămizi re
fractare și energie electrică.

Un cuvint din banca înfîi Argumentul unei cooperative 
agricole de producție pentru

pe
EXTINDEREA

Unde aflăm
cheia

succesului

ACORDULUI GLOBAL
In doi ani de aplicare a acestui sistem 

de retribuție puterea economică a coope 
rativei a crescut cu aproape 50 la sută

O investigație 
dulăi globa

•,:c.pă Ia festivitățile 
ie cea de-a 50-a ani- 

a creării U.R.S.S.. a 
ane de flori la 
ui V. L Lenin. din 
e. și la mormintul 
ecunoscut, de lingă

La solemnitatea depunerii co
roanelor au fost prezenți N. F. 
Vasiliev, membru al C.C. 
P.C.U.S.. prim-vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri 
R.S.F.S.R., G. A. Kiseliov, 
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., precum și memb-i. 
ai ambasadei române.

al

ai 
ad-

ECOURI LA 0
UTECIȘTI INIȚIATIVA

PATRIOTICĂ

„Un cerc, fie el de matema
tică, fizică, de limbi străine, de 
științe sociale sau de teatru, 
âr trebui, după părerea mea, 
să nu fie un prilej de reluare 
a materiei de la cursurile de 
zi Un cerc nu trebuie, în nici 
un caz, considerat ceva asemă
nător meditațiilor, și faptul că 
sîntem conștienți de acest lucru 
nu ne scuză neinspiratele mo
dalități de desfășurare a șe
dințelor de cerc, modalități care 
nu peste tot și nu întotdeauna 
au fost interesante și atracti
ve" — iată ce ne spunea secre
tara comitetului U.T.C. de la 
Liceul „Gheorghe Lazăr", Vio- 
rela Petruț, și într-adevăr nu 
greșea.

De obicei, toată vina o dăm 
pe tovarășii profesori, cum că 
dînsii transformă cercurile în 
ore de clasă. Dar noi, noi unde 
sîntem ? Și pentru că toți știm 
perfect unde nu prea merg lu
crurile, să vedem ce avem de 
făcut ca să le îndreptăm. Si
gur că nu avem pretenția că 
vom servi aici un antidot uni
versal pentru plictiseala și pen
tru formalismul multor cercuri, 
desigur că nici cercul despre 
care vorbim nu este „un cerc 
— ideal — absolut", dar el este 
o tentativă de a realiza un lu
cru nou, este interesant prir 
ineditul său.

Iată-ne, așadar, la Liceul 
„Gheorghe ’Lazăr" printre 
membrii cercului de „Marxism 
și contemporaneitate" la una 
dintre primele sale ședințe. în
trebăm și ni se răspunde că 
inițiativa înfăptuirii cercului 
este a comitetului U.T.C., dar 
că un mare ajutor au primit 
din partea Universității popu
lare. Șl poate că cercul nu s-ar 
fi plasat pe o atît de intere
santă orbită, și poate că elevii 
nu ar fi privit cu atît interes 
acest cerc dacă nu ar fi fost a- 
trași de modul cum este con
dus. Se naște aici firesc, o’ în
trebare : cheia succesului la a-

cest cerc aparține în întregime 
celui ce conduce cercul? Oare 
membrii cercului nu au nici un 
merit ?

— Cinstit vorbind. In mo
mentul în care a apărut afișul 
care anunța deschiderea cercu-

VIOREL IONIȚĂ, 
elev, Liceul „Ion Creanga

(Continuare în pag. o IlI-a)

Răspunzînd inițiativei me
canizatorilor din județul Olt, 
tinerii din stațiunile de meca
nizare a agriculturii din Ti
miș au hotărit să prelun
gească, cu cel puțin 2 ani, 
durata de exploatare a unor 
mașini si utilaje agricole. Cei 
de la stațiunea Timisoara, de 
pildă, s-au angajat să asigure 
condițiile tehnice de între
ținere si reparații pentru a 
exploata în continuare 5 trac
toare și aproape 40 de alte 
mașini si utilaje, semănători, 
grape si combine. In acest fel, 
ei vor obține economii în va
loare de peste 1,2 milioane lei. 
La rîndul lor, tinerii mecani
zatori de la Buziaș, prin recu
perarea unor agregate si piese 
de la utilaje vechi, scoase din 
exploatare, și-au propus să 
mențină în stare de funcțio
nare 18 tractoare, precum și 
mai multe combine, semănă
tori și alte utilaje. Această va
loroasă inițiativă patriotică cu
noaște o largă adeziune și în 
rîndurile tinerilor din celelalte 
stațiuni de mecanizare a agri
culturii din județul Timiș.

(Agerpres)

instaurării Republicii. Sensul 
simbolic al vizitei a devenit ast
fel acela al continuității noastre 
pe aceste pămînturi pe care se, 
înfăptuiesc azi cele mai îndrăz
nețe idealuri ale înaintașilor.

GH. CUCU
Foto : AURORA VASCENCO 

elevă

O frumoasă acțiune în centrul 
căreia s-a situat primirea în rtn- 
durile V.T.C. a zece tineri a 
avut loc la Muzeul de Istorie 
al R.S.R. Uteciștii Școlii generale 
nr. 122, în colaborare cu comi
tetul sectorului 6 al U.T.C., au 
organizat în sălile muzeului un 
montaj literar-muzical „Odă Re
publicii". Invitatul de onoare, 
general locotenent Emilian Io- 
nescu, participant direct la eve
nimentele emoționante de 
30 Decembrie 1947, a relatat 
nerilor momentele solemne

la
N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

naturale. Cum însă despre nici 
-na din aceste două influențe 
r.u se poate vorbi în termeni 

a

muioan 
in 1972 
lioâr.e

pectaculoși (vechiul ritm nu

aia ap

-oșrea e:

Costică Perciu este unul

portretele acestor doi tineriCitiți în pagina a III-a
(Continuare in pag. a III-a)

Prof. ION MATEI
directorul Școlii sportive Sinaia

cazul 
Ialomița.

Un □
CANDORI

de PETRU POPESCU

Un sport pe
pîrtia afirmării

SANIA
Se spune despre sanie că este 

un sport tînăr. în parte este 
adevărat dacă am lua în con
siderare anul 1964, data cînd 
sania este inclusă — pentru 

.prima oară — în programul-o- 
limpic, cu toate că, sub o altă 
formă — scheleton — figurase 
și Ia J.O. din 1928 și 1948. In 
realitate primele întreceri 
pierd în negura timpului.

Tînăr, și pentru faptul că 
mulți, foarte mulți, descopăr 
sania abia acum...

Nu ne-am propus în acest 
material o incursiune istorică, 
fără îndoială interesantă. Ceea 
ce dorim să scoatem în relief

se

este faptul că la noi, ca și 
alte părți ale lumii, sania 
puternice tradiții cu caracter 
utilitar și sportiv, iar condiții
le naturale ale țării (peste 31 
la sută din teritoriu se află si
tuat la peste 800 m ■ altitudine) 
ii conferă o largă accesibilitate.

Mecanicul Tijă Ene se află
intr-o neintreruptă și neobosită

intrecere cu sine însuși

din activiștii întotdeauna 
așteptați de tineri cu interes

. Frații Codan sînt doi adolescenți foarte simpatici, unul de .) 
treisprezece ani, altul de șaptesprezece. Cel mare se inebu- S 
nește după literatură, și face liceul „uman" (așa îi spune S 
el, cu multă nevinovăție, și toți colegii lui, unii viitori filo- > 
logi, și chiar tinăra lor profesoară de limba română). Cel 
mic nu-l face pe cel „uman" ci pe celălalt - opoziția nu C 
e de la uman la animal, ci de la uman la real, slavă’ dom- (' 
nului I Băieții, foarte bine crescuți, sînt fiii unei farmaciste vă- C 
duve. Fiindcă stau în cartier, mă vizitează uneori, „la o discuție < 
matură", stăm în birou împreună, „trei domni, ca la un C 
club", bem cafele, și ei pun întrebări despre viață și cărți, C 
unele mai generale, altele mai indiscrete, după care tot ei C 
șe sperie că au sărit peste cal, și se înroșesc feciorelnic pină C 
în vîrful urechilor. Amîndoi citesc, la limba română, manua- C 
lele cu un an înainte : cel mic, într-a opta, citește cărți de C 
a noua, cel mare, într-a unsprezecea, citește cărți de a C 
douăsprezecea. Și iată ce aflu eu de la ei, spus pe tonul L 
desăvîrșitei seninătăți, mai ales de la cel mic, care relatează S 
pe nerăsuflate totul : s-a scos cu totul din programă literatura ’) 
universală, la real ; cel mic vrea să devină inginer, oricum S 
n-are nevoie de așa ceva, înainte vreme, la clasa a noua, S 
liceul „uman" avea patru ore de română săptămînal, iar cel h 
real trei - acum au trei amîndouă. Cei mic a citit tot ma-. i 
nualul de a noua - cronicarii se fac în ansamblu acum, nu > 
mai au lecție fiecare (pe vremea mea erau tratați mono- \
grafic), însă „doamna" (o doamnă mai patriotă, se vede), >
se pare că face o lecție separată Neculce ; pașoptiștii nu S
mai sînt nici ei luați unul cite unul. Russo e amintit, nu are \
lecția lui. Ghica e amintit, nu are lecția lui, Bălcescu (!) la 
fel. Da la Pann s-a făcut lecție? Nu. Da la lancu Văcă- S 
rescu ? Nu. Da la „uman" se fac? Nu, adică uneori pro- S 
fesorii mai fac, așa, de la ei, ori dacă mai întreabă copiii. > 
Da copiii întreabă ? Ei, mai întreabă unii. Pe vremea dum- S 
neavoastră se făceau toți lecție? Toți cronicarii? Și Băl- ’> 
cescu ? Și Ghica ? Și Russo ? Și Pann ? Făceați Văcăreștii / 
atîtea ore ? Serios ? Li se rotunjesc ochii de surpriză. Da <*  
teoria literaturii făceați un an ? Noi facem un trimestru... <. 
estetică literară I (bine că s-a redus timpul de predare, în

(Continuare în pag. a III-a) C
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La I.T.A.
Tg. Mures
_____ Li

Dar

f

Fiecare șofer și-a propus: 
1000 LEI ECONOMII 

LA CARBURANȚI 
Șl PIESE DE SCHIMB 

sint tineri
care au realizat

ori mai mult
r.ă, motorină, ulei, anvelope 
avem tineri care și-au depășit 
pînă acum de 3—4 ori angaja
mentele suplimentare. Brigada 
formată din Alexandru Budușan 
și Ștefan Lițiu, cișiigă lorii con

cursului ..Stâpîn pe volan*  faza 
pe autobază au realizat pînă in 
prezent economii in valoare de 
9 000 lei, brigada lui Mihaly 
Gyorgy si Gheorghe Marc au 
raportat la surșitul luni noiem

brie 12 000 lei la acest capitol.
Tot în această perioadă ur- 

mărindu-se evoluția profesiona
lă a tinerilor, unii au fost pro
movați în transportul inter
urban, pe autobuzele de călători 
sau li s-au încredințat sarcini 
mai grele dar pe care și le înde
plinesc cu cinste. Pal Bartha, 
Martin Osvath, loan Munteanu, 
Petru Ianusi sînt cîțiva dintre 
aceștia. Pentru a concretiza cele 
afirmate amintesc cazul lui Al
bert Kilyen care își desfășoară 
activitatea într-unul din cele 
mai dificile puncte de lucru. în 
zilele trecute transporta mate
riale la o stație de betonare 
care asigură cu balast turnarea 
fundației la un obiectiv. A în
țeles în acea zi că de el depinde 
terminarea fundației și a lucrat 
13 ore realizind față de 40 tone 
pe distanța de 11 km cit era 
norma, 60 tone pe o distanță de 
20 km. Și exemple de astfel de 
tineri care răspund cu respon
sabilitate și dăruire solicitărilor 
momentului avem foarte multe.

ȘTEFAN BUCUR. 
locțiitor al secretarului 

comitetului U.T.C. 
de la Autobaza nr. 1 Tg. Mureș

SE CONFRUNTĂ
PROPAGANDISTUL ?de trei

Acțiunea la care mâ refer a 
fost inițiată intr-un moment pe 
care l-aș numi oportun. E vorba 
de acel moment cind întregul 
popor îșl reanaliza posibilitățile 
pentru a răspunde prin fapte 
entuziastei chemări pentru de
vansarea sarcinilor acestui cin
cinal. Cum era și normal tre- j“ 
buia să avem in vedere modul I 
în care vom reuși să realizăm I 
acest lucru și cu ce cheltuieli 
vom obține amintitele rezultate. I 
Cei aproape 350 de uteciști de I 
la Autobaza I.T.A. Tg. Mures 
au propus, în adunările genera- ■ 
ie, și au subscris la economi- I 
sirea unor materiale si piese de • 
schimb în valoare de 1 000 de 
lei pe ân. Tot atunci s-a insti- I 
tuit un concurs pentru dobori- | 
rea baremului stabilit, concurs 
care are dată scadentă sârbă- | 
toarea aniversării a 25 de ani de I 
la crearea Republicii. Obiective- * 
le concursului : realizarea sarci- . 
nilor individuale de plan tn I 
condițiile realizării unor econo- * 
mii de carburanți, lubrifianți, I 
piese de schimb, anvelope, pre- I 
lungirea duratei de funcționare 
a mașinilor pînă la reparația I 
capitală și între reparații, asi- I 
gurarea securității autovehicu
lelor și a mărfurilor transpor- I 
tate prin evitarea accidentelor ’ 
de circulație. ■

La sfîrșitul lunii noiembrie | 
tovarășul Emil Ignat, fostul se
cretar al organizației noastre, o I 
dată cu predarea documentelor I 
U.T.C. ne-a predat și situația . 
realizărilor obținute în desfășu- I 
rarea concursului de la începu- * 
tul competiției pînă acum. ■ 
Rezultatul este îmbucurător. | 
Nici un accident de circulație, 
deci nici un prejudiciu adus | 
autovehiculelor din cauza ne- | 
glijenței în conducere, nici un 
tinăr sub sarcinile de produc- I 
ție și 350 000 lei economii la > 
materialele ce constituie.obiec- . 
tive ale concursului. Vreau »ă I 
adaug aici că economiile amin
tite s-ău obținut în condiții 1 
uneori extrem de dificile. Am | 
în vedere acei șoferi tineri care 
au lucrat sâptămîni întregi în I 
campania agricolă de toamnă, al I 
căror efort nu s-a limitat nici- . 
odată la cele 8 ore de program, I 
ci la timpul solicitat de îm
prejurări.

Preocuparea tinerilor în di- | 
recția onorării angajamentului 
la care au subscris este vizibi- I 
lă. Andrei Torok, de exemplu, I 
lucrînd pe un autocamion cu 
remorcă a parcurs pînă la casa- I 
re 312 810 km ; Simion Matieș, ' 
Petru Șandor, Alexandru Bam- * 
bo au parcurs pînă la prima re- | 
parație capitală cu 73 646 km, 
57 000 km, 68 640 km mai mult I 
decît prevede normativul. în I 
domeniul economiilor de benzi- .

IERI LA UZINA DE MASE PLASTICE BUCUREȘTI

Foto 4

autoturisme Dacia și pentru 
autocamioanele D-.esel ; noi 
sortimente de granule; extin
derea gamei confecțiilor de fo
lii de poueuleaă. Pentru noi 
inși 1973 înseamnă înainte de 
toate anul-cbe^e pentru finali
zarea invect-țfilnr Acestea se 
fac in paralei cu producția, in 
spațiile deja existente. Burtea- 

pc cir? m con-
-o depoii— 

corespczzikMre. Transpor- 
tul paeanalx s; dooarea au-

tanoperâ șt o sigu-

cupârile dumneavoastră sint în
dreptate numai spre viitor...

— în special spre viitorul 
foarte apropiat. „Miine“ în
seamnă — pentru toată uzina 
1 ianuarie 1973. Multe secții 
și-au sărbătorit deja „revelio
nul*  in primele zile ale lunii.

★
înainte de a părăsi uzina, am 

mai făcut citeva vizite : la ma
gazia de produse finite a sec
ției de injecție primele pro
duse ale anului 1973 erau pre
gătite pentru expediție. La 
sculărie se lucrează la matrițe
le noilor produse. La proiectare 
am găsit pe planșetă reperele

Foto 3

pentru autocamioanele și auto- ■ 
buzele Roman. Piesele proiec- I 
tate azi vor fi produse ia cursul 
anului 1973 și chiar in 1974. I 
Deci ne aflăm in plină antici- I 
pație ! .

* I
Cum trăiește un colectiv cli- 

pa festivă a îndepliniri: planu- I 
lui ? Aceasta a fost întrebarea • 
de la care a porni: investigația ■ 
noastră. Răspunsul a sunat fi- | 
resc : muncind. între producția 
anului 1972 și a anului 1973 nu I 
poate, nu trebuie, să existe nici I 
o pauză. Intervalul care a mai . 
rămas pină la sfîrșitul calenda- I 
ristic al anului va f; folosit.

(Urmare din pag. I) •

sentiment trăim ziua îndeplini
rii planului, că asta s-a întim- 
p’^t la noi acum o lună ! — ne 
intimpină. rizind. tinărul mais
tru Constantin Cireșaru. Acum 
experimentăm fabricarea unui 
produs nou. in așa fel, incit 
din prima zi a lui ianuarie să 
pornim in plin.

Intr-adevăr, se lucrează in
tens. Un tehnician reglează 
dispozitivele unei mașini de su
dat. în jurul său s-au strâns 
cîțiva dintre fruntașii secției : 
Marin Ste'.lan și surorile Ana 
și Maria Petre ifoto 4>.

*
în atelierul de întreținere, la 

mijlocul unui grup de ucenici 
zărim figura famLiară a secre
tarului U.T.C. (foto 2).

— Bună ziua, tovarășe Mar- 
cu. Știm că lucrați chiar in a- 
cest atelier. Nu vă mai întreb 
de 1972 fiindcă am înțeles că 
este deja de domeniul trecu
tului. Pentru 1973 ce sarcini vă 
așteaptă ?

— Asigurarea funcționări: 
ritmice a utilajelor, in cea mai 
mare parte automatizate. Ne 
străduim să ținem pasul cu
noștințelor noastre cu aparatu
ra tot mai modernă cu care 
este dotată uzina.

— Acum, ca secretar U.T.C...
— Ei, aici e mai mult de 

spus. întii, eu personal am e- 
norm de mult de învățat, fiind
că sint secretar de-abia de 2 
luni. Acțiunile organizate de

AM Îndeplinit
PLANUL ANUAL

după cum spunea tovarășul Du
mitru Oprea, secretarul comite
tului de partid, pentru a reali
za, peste plan. 25 milioane lei 
la producția globală și 10 mili
oane lei la producția marfă. To
tuși. rezultatele obținute ieri 
vor fi sărbătorite de colectivul 
uzinei. împreună, ca in fiecare 
an. Doar, cu o mică aminare, 
in noaptea de 31 decembrie !

I
I
I
I

— ._să dăm pe 
dubluri care alee 
unor produse .

Pe inginerul șef de pro 
Radu Chicoș l-am sa 
timpul unei discuții t 
(foto 1).

— Tocmai stabileam 
de dubluri la mat

— Ce alte corn: 
are ..planul de bă 
producția anului viitor 1

— Regruparea utilaje!» 
tente pe un Cux tehnoîc 
bine organiza: ; intrarea 1 
ducție a noilor repere pe

Cred că cel mai dificil mo
ment în programul unui pro
pagandist este dialogul cu ti
nerii. De fapt, de reușita dia
logului depinde în cea mai 
mare măsură buna pregătire a 
tînârului care participă la în- 
vățămînful politico-ideologic 
U.T.C. Desigur, de o mare im
portanță este pregătirea teore
tică a propagandistului, cunoș
tințele sale și capacitatea de a 
transmite aceste cunoștințe. Am 
avut însă prilejul să mă con
ving că, în ultimă instanță, ho- 
târitoare pentru reușita dialo
gului este arta conducerii dez
baterii, priceperea de a-i de
termina pe toți tinerii din cer
cul de învățămînt politic să 
participe activ la dezbatere, 
să-și spună deschis părerea în 
legătură cu problema aflată în 
discuție, să nu aibă rețineri în 
ceea ce privește adresarea în
trebărilor la care vor să afle 
răspunsuri etc. etc.

O asemenea dezbatere, la 
care am participat de curînd 
în cadrul organizației U.T.C. de 
la Centrala termoelectrică a 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, mi-a lăsat o im
presie deosebit de plăcută. 
Tema : „Crearea U.T.C. — mo
ment de seamă în mișcarea ti
neretului din România*.  Pro
pagandista, inginera Maria 
Schreil. a reușit sâ-i antreneze 
la discuții pe toți tinerii pre- 
zenți în sală : pornind dezbate
rea cu considerații ale tineri
lor pe marginea cărții „50 de 
ani de luptă și muncă activă a 
tineretului hunedorean", apă
rută sub egida Comitetului ju
dețean Hunedoara al U.T.C., și 
cu referiri la fapte cunoscute 
de ei din viața orașului și a 
județului, a gradat treptat ac
țiunea către generalizări menite 
să releve însemnătatea consti
tuirii organizației revoluționare 
a tineretului și rolul jucat In 
viața social-politică a țării. Tot 
ia Hunedoara, la Liceul nr. 1, 
în dorința de a le crea elevi
lor sentimentul că Invățămin- 
tul politic-ideologic nu este c 
lecție obișnuită, dezbaterile sint 
organizate sub forma unor dia
loguri între elevi : ei adresea
ză întrebări, ei sînt cei care 
răspund. Din convorbiri cu e- 
levii anului III-A am înțeles 
că modalitatea este deosebit de 
eficientă : elevii rămîn, cu te
meinice cunoștințe, își dezvoltă 
capacitatea de interpretare pro
prie a fenomenelor politice, i- 
deologice, a filozofiei.

Este remarcabil faptul că nu
meroși propagandiști din or
ganizațiile U.T.C. ale județului

Hunedoara găsesc modalități di
verse (și eficiente !) de condu
cere a dezbaterilor, aplicînd 
principiile generale la condiții
le concrete din organizațiile lor. 
La întreprinderea „Panificație" 
din Deva, propagandista Otilia 
Ardeleanu multiplică, prin efor
turi proprii, prelegeri pentru 
fiecare cursant, recomandă lu
crări de specialitate pentru stu
diu, astfel că dezbaterea se ba
zează pe un material bogat și 
la obiect, material la care tine
rii sînt invitați să se refere în 
spirit critic. La Școala profe
sională minieră din Lupeni sînt 
evidente reușitele privind folo
sirea cineclubului în sprijinul 
lnvățămîntului politic-ideologic. 

Toate acestea demonstrează, 
cred, că „secretul" reușitei în 
activitatea oricărui propagan
dist este acela de a ști să va
lorifice plenar, în cadrul dez
baterilor, cunoștințele tinerilor, 
capacitatea lor de interpretare 
și judecare a problemelor puse 
în dezbatere. Altfel învățămîn- 
tul politic-ideologic nu-și atin
ge scopul. La Liceul pedagogic 
din Deva am asistat, la anul V, 
la o dezbatere pe marginea te
mei : „Creșterea bunăstării po
porului, țelul suprem al poli
ticii partidului*.  Dezbaterea, 
deși a apelat la unele între
bări și răspunsuri, a neglijat 
pur și simplu faptul că eleve 
ca Elena Popa, Valeria Fugaru 
și altele au o bogată pregătire 
politico-ideologică care valori
ficată, ar fi putut ridica sub
stanțial calitatea dezbaterii.

Uneori se relevă, în cadrul 
dezbaterilor la învățâmîntul 
politit, o „teamă" de a discuta, 
de a pune întrebări, de a veni 
cu argumente. Discutînd cu 
tinerii din. sectorul IV al Ex
ploatării miniere Lupeni, după 
ce am asistat la o dezbatere în 
cadrul „Dicționarului politic", 
am putut să mă conving că au 
multe întrebări de pus, că au 
păreri interesante, deși în tim
pul dezbaterii fuseseră neobiș
nuit de „cuminți". Propagan
distul, repetlnd întocmai un 
articol publicat în revista „Tî- 
nărul leninist", n-a reușit să-și 
facă aliați în cadrul dezbaterii.

Problema râmîne deschisă. 
Aș adăuga numai că o dezba
tere, de data aceasta numai cu 
propagandiștii, organizată la 
Petroșani, unde s-a discutat pro 

, și contra despre „pregătirea și 
realizarea expunerii", „arta ac
tivizării cursanților", „criteriile 
dialogului" este o inițiativă 
care merită amplificată.

DORELA ALBE

ANCHETA NOASTRĂ
•• - ■ ■ ■

FILMUL ARTISTIC ROMÂNESC IN 1972

adevărul"

Unde se află, la ce distanță 
față de locul în care ar trebui 
să fie în contextul social-politic 
si cultural-artistjc al societății 
noastre filmul în anul 1972 ?

Trebuie precizat de la bun 
început că în ciuda unor reali
zări parțiale răspunsul nu ne 
poate încă satisface. _Ne aflăm' 
la jumătatea drumului.

Cite din cele 12 premiere ale 
anului au trecut examenul se
ver al publicului răspunzînd 
cerințelor social-politice și cul
turale ale acestuia? Trebuie a- 
mintit de la început excelenta 
dezbatere politică oferită de 
„Puterea și adevărul", (scenariu 
Titus Popovici, regia Manole 
Marcus) film care — după rum 
preciza o cunoscută publicistă 
— a avut „curajul de a face uz 
de dreptul de a avea curaj" în 
prezentarea unor confruntări de 
anvergură pe o temă inspirată 
de cucerirea puterii prin revo
luția populară și de epoca de 
început a construcției socialis
mului. Film polemic în sensul 
cel mai responsabil al terme
nului, Puterea și adevărul" 
poate fi socotit prin probitatea 
conflictului său etic un .eveni
ment nu numai al anului 1972 
ei al cinematografiei noastre în 
ansamblu.

,.Felix si Otilia" regizat de 
Iulian Mihu, deși a întreținut 
controverse în problema ecrani
zărilor prin maniera adaptării 
libere a cunoscutului roman că- 
linescian, a fost un spectacol de 
virtuozitate de care de aseme
nea avem nevoie pentru a de
monstra posibilitatea diversifică
rilor de stil, diversificări care 
dau adîncime și .consistență 
cinematografiilor naționale. 
„Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte" și „Cu mîinile cu
rate", realizate de Sergiu Nico- 
laescu — o ecranizare fidelă 
după nuvela „Moartea lui Ipu" 
și un film polițist cu subtext 
politic evocînd perioada ime
diat postbelică — sînt remarca
bile prin profesionalismul unui 
regizor care s-a afirmat repede 
dar hotărîtor.

Andrei Blaier în „Pădurea 
pierdută", fiîm de război, nare 
să-și fi pierdut suflul acelui re

mantism autentic din prezenta
rea subiectelor contemporane și 
a tinerilor lor eroi, constructori 
de pe șantierele patriei. Tot din 
aceeași’ categorie a bunelor in
tenții,' materializate doar frag
mentar pot fi amintite filmele 
regizate de Mircea Mureșan și 
Mihai Iacob, „Bariera" și „Pen
tru că se iubesc". Ultimul face

LA JUMĂTATEA DRUMULUI
• CURAJUL DE A FACE UZ DE DREPTUL DE A AVEA CURAJ
• ACTUALITATEA ÎNCĂ PUȚIN PREZENTA • SURPRIZE NE
PLĂCUTE SI TEMERI CONFIRMATE • SUBIECTE EXISTĂ, LIPSESC 
SCENARIILE • NICI UN TINĂR REGIZOR NU S-A CONFRUN

TAT CU PUBLICUL ÎN ACEST AN

firescului

a fost re- 
filmul lui

parte din categoria subiectelor 
de actualitate puțin prezente în 
acest an cinematografic : doar 
patru filme. Dintre ele conclu
dent rămîne doar „Drum in 
penumbră" regizat de Lucian 
Bratu după un scenariu de Pe
tru Popescu, film care a însem
nat o importantă cucerire pe 
linia redescoperirii 
cotidian.

în sfîrșit, comedia 
prezentată doar de
Geo Saizescu „Astă seară dan
săm în familie" care a între
rupt o serie de insuccese în a- 
cest gen de largă audiență. Este 
meritul cineastului și al scena
ristului Ion Băieșu de a fi con
ceput și realizat o bună satiră 
de moravuri pe o. temă de in
teres public.

Ceea ce era mai puțin pre
vizibil, aș zice chiar de loc, a 
fost eșecul „Aventurilor la Ma
rea Neagră". Insuccesul regizo
rului Savel Știopu poate fi so
cotit o surpriză neplăcută avînd 
în vedere că cineastul era re-

comandat de citeva realizări 
interesante atit pe linia temati
că cit și a limbajului cinemato
grafie. „Sfinta Tereza și diavo
lii" și „Săgeata eăpilaaalui 
Ion*  au fost insă eșecuri de 
proporții îngrijorătoare 
drept cuvînt au ’ 
rile ce au dat u 
în acest an ridi 
general al 
mâneștL 
Munteanu

. confirmat 
filmele 1 
supărător

w

aparte 
iveluiui

l cinematografiei ro- 
Regizcrii Franii;
și Aurel Miheles ai 
temeri mărturisite, 

lor exemplificted us 
diletantism, o șocan-

tă nestăpînire a mijloacelor ar-> 
tistice cinematografice, ceea ce 
a făcut că subiectele inițial dra
matice ale realizărilor lor să 
aibă drept efect nescontat justi
ficata ilaritate a publicului.

Ceea re este de asemenea ois- 
s aa ' c -

fie, și nu in ultimul rînd. este 
absența tinerilor regizori. Nici un 
debut și nici un nume de tinăr 
cineast pe genericul unui film 
r.:-nines: î Realiza: încă de a- 
cum un an, ecranizarea cuplu
lui de regizori Dan Pița—Mircea 
Veroiu după două din nuvele 
lui Ion Agirbiceanu, filmul 
„Nunta de piatră*,  n-a fost încă 
prezentat fiind nevoie de retur- 
nări ale unor secvențe întregi.

Dacă ne gîndîm și că în mo
mentul de față doar un tînăr

Ilarion Ciobanu în rolul co- 

: munistului Mihai Roman din 

| filmul „Cu miinile curate" 

regizor, Radu Gabrea, se află în 
plin proces de realizare a unui 
film, o adaptare după roma
nul „îngerul a strigat" de Fă- 
nuș Neagu, poate că e cazul să 
recomandăm cu insistență pen-

de a fare uz de a avea cura; 
dar și pe acela de a da cale li
beră pe platou tinerelor talente.

Este, desigur, salutară iniția
tiva de a atrage in cinemato
grafie regizori de teatru, reali
zatori de emisiuni TV. cum 
este cazul Letiției Popa care 
după ce a adaptat pentru mi
cul ecran piesa lui Paui Everac 
„Zestrea*  a trecut si !a reali
zarea unui film artistic de lung 
metraj.

Cred, de asemenea, că ne-a 
mai rămas de rezolvat o mai 
veche și principală carența a 
cinematografiei noastre, inexis
tența scenariilor și a unui ferm 
portofoliu a lor. Ne-au lipsit și 
ne lipsesc ideile de scenarii, 
sinopsisurile ? După cum rele
va o anchetă a revistei „Cine
ma" fiecare din regiz >rii noștri
— ca să ne referim numai la ei
— sint interesați de cel puțin
5—6 subiecte, dar ne-au lipsit 
din motive mai greu de expli
cat, mai greu de înțeles scena
riile definitive după care să 
poaîă fi realizate filme. Cu 
două—trei excepții cinemato
grafia noastră nu se poate încă 
mîndri cu formarea • grupului 
necesar de scenariști, grup fără 
de care este greu de conceput 
un ritm susținut în realizarea 
unui număr mulțumitor de 
filme. „

Jumătatea de drum la care 
afirmam că se află cinemato
grafia noastră poate fi depășită 
cu succes în anul 1973 numai 
printr-o accentuare deosebită a 
temelor și subiectelor de actua
litate. numai prin continuu pro
ces de atragere într-un efort 
comun în cinematografie a ace
lor elemente din domenii artis
tice învecinate, literatură, tea
tru, din publicistică, mai ales, 
care să aducă idei novatoare 
capabile să ofere filmului ro
mânesc stringența unor dezba
teri și meditații caracteristice 
societății noastre.

TUDOR STANESCU

Extinderea acordului global
(Urmare din pag. I)

trecut niciodată de 10 la sută 
iar condiții naturale deosebit 
de favorabile, se știe că nu au 
fost), rămînem la certitudinea 
că acordul global este cel care 
a determinat în cea mai mare 
măsură rezultatele amintite.

Asupra principiului de retri
buție pe care-1 presupune acor
dul global nu este cazul să ne 
mai oprim. El este unul pentru 
toți și toți cei interesați îl cu
nosc. Diferită este numai a- 
plicarea lui. Cum l-au aplicat 
cei de la Smirna ?

Asemănător tuturor coopera
torilor din județul Ialomița, 
convinși de superioritatea lui, 
îl adoptă în 1971. Lipsa de ex
periență inerentă oricărui în
ceput îi limitează însă aplicarea 
la numai două culturi : porumb 
și floarea soarelui. Rezultatele 
sint neașteptat de bune și pen
tru anul 1972 se hotărăște ex
tinderea lui în absolut toate 
sectoarele. La retribuție în 
funcție de realizări, la bucată, 
nu ca înainte în baza unor re
zultate generale, dependent de 
munca altora trec de acum 
pînă și brutarii și cărămidarii. 
Extinderea lui nu s-a făcut însă 
mecanic. Anul 1971 demonstra
se practic superioritatea acor
dului global, ca princiniu. Dar 
tot anul 1971 demonstrase șl 
necesitatea și în același timp 
posibilitatea îmbunătățirii mo
dului de aplicare.

Ce corecturi au dedus cei de 
la Smirna că trebuiau făcute ?

în primul rînd să se renunțe 
la plata integrală în bani. O- 
bișnuiți ca din retribuția mun
cii ce li se cuvine, o parte să 
o primească în natură, coope
ratorii solicită găsirea unei for
mule care să mențină intr-un 
fel această practică. Și pentru 
că se caută, formula se găseste. 
Retribuția ‘ pentru producția 
realizată pînă la nivelul 
sarcinii de plan se face de 
acum numai în bani, la tarif, 
iar pentru depășiți numai în 
natură sau combinat : în natură 
și în bani. La grîu din toi ce 

se obține peste plan cooperato
rul primește drept retribuție, 
în natură, 50 la sută iar la po
rumb 30 la sută în natură și 
20 la sută în bani. De fapt, dacă 
privim lucrurile puțin mai a- 
tent vom observa că e vorba 
de o corectură adusă numai re
tribuției suplimentare, rezulta
tele fiind dintre cele mai bune: 
la grîu se obțin 4.502 kg. față 
de 3.000 kg. prevăzute în plan 
iar la porumb 5.500 kg. în loc 
de 4.350 kg. planificate ; ambe
le culturi nefiind irigate.

x Alt aspect deosebit de impor
tant în aplicarea acordului glo
bal și căruia cei de la Smirna 
i-au acordat atenție pe măsură 
ține de cadrul organizatoric pe 
care îl presupune această formă 
nouă de retribuție, de forma
ția de lucru. Se știe că unele 
unități practică acordul global 
individual iar altele pe echipe 
sau pe grupe. La Smirna n- 
cordul individual a fost exclus 
din capul locului. Părerea celor 
de aici a fosl însă că această 
formă de organizare ar avea 
cel puțin două neajunsuri. Pe 
de o parte se ivesc greutăți la 
cîntărirea recoltei pe parcele 
de teren mărunțite pentru că 
fiecare cooperator pretinde cîn- 
tar la capul tarlalei pe care a 
lucrat-o, iar pe de altă parte 
se. ivesc greutăți și nemulțumiri 
lă repartizarea mijloacelor 
pentru transportul recoltelor. 
Așa îneît, ajungînd la această 
concluzie au adoptat încă din 
primul an organizarea pe gru
pe. Cum însă grupele din 1971 
se dovediseră a fi prea mari, 
in 1972 le reduc de la 25—3<J 
de membri cooperatori la 9—12 
membri cooperatori. Interesant 
este în același timp și felul 
cum s-au constituit grupele. 
Dînd oamenilor voie să se gru
peze cum vor aceștia au res
pins din capul locului pe cei 
care obișnuiau să tragă chiulul 
la muncă. Cei respinși inițial de 
toate grupele, neavînd încotro 
s-au constituit și ei în grupe 
separate și pentru că și-au dat 
seama că nu mai au pe seama 
cui lăsa munca s-au apucat toți 
de treabă. „Așa se și face că

de po- 
a dat

una dintre aceste grupe în 
fruntea căreia se află Gheor
ghe Chișu, omul considerat mult 
timp leneșul satului, are acum 
printre cele r»ai bune rezulta
te — ne argumenta Gheorghe 
Damache, șeful fermei nr. 1. In 
această toamnă, ca să dau un 
exemplu, la hectarul 
rumb grupa lui Chișu 
5.650 de kg“.

Extinderea acordului global, 
măsurile luate pentru adaptarea 
lui la condițiile concrete ale 
cooperativei nu se oglindesc 
numai în rezultatele economi
ce globale amintite mai sus 
care au făcut ca valoarea nor
mei convenționale, acum indi
cator auxiliar în evaluarea mun
cii, să crească de la 38 dc lei 
cîț era în 1971 — nivel maxim 
atins în vechiul sistem de re
tribuție — la 48 lei în 1971 si 
apoi la 60 lei în 1972 ci si în 
stabilizarea forței de muncă. 
In zootehnie, ca să ne referim 
la sectorul ce resimțea cel mai 
mult fluctuația, pînă în anul 
trecut unii săteni veneau să lu
creze o lună-două, maxim trei, 
și plecau. Dacă nu găseau alt
ceva mai bun de făcut în altă 
parte, sau cînd terminau banii 
reveneau în cooperativă pe 

recoltării, strîngeau 
30—40 de zile muncă si plecau 
am nou. Acum ei nu mai pot 
proceda așa, și fiindcă știu că 
daca pleacă, în cooperativă 
pina la sfîrșitul anului un Ioc 
he muncă nu mai găsesc. Cei 
care au lucrat în acord global 
o parcelă sau un lot de anima
le nu acceptă și chiar dacă ar 
vrea nu au cum, sâ împartă cu 
cei venlți pentru o săptămînă- 
doua. rodul muncii lor de un 
an de zile. Determinați astfel 
sa se angajeze într-o grupă d= 
lucru încă din luna; ----- - e.*  u-
nn i I,.ca,din luna ianuarie. 
90 la suta din numărul mem
brilor cooperatori înscriși în evi- 
danta unității au în acest an o 
prezență reală și constantă la 
munca. Iar anul următor, după 
cum ne declara inginerul Va- 
sile Berbece], președintele coo
perativei se așteaptă apropie
rea procentului de sută la sută.
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_ _ _ 0 STRiNGERE DE MiNĂ PENTRU UN ACTIVIST PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI Alarma

ACOLO UNDE EȘTI
Întotdeauna

AȘTEPTA T

Președintele Consiliului de 
MiniștrL Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, joi la amiază, in au
diență protocolară de prezen
tare. pe noul ambasador 
extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Islamice Pakis'an

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE. George Macovescu, 
a primit ;zi, pe Oskar Fischer, 
adjunct a. ministrului afaceri
lor externe al R. D. Germane, 
aflat Intr-o vizită ta țara noa
stră. ,

Era gata de drum, îmbrăcat 
bine, cu o geantă burdușită, cu 
imaginea locurilor care îl aștep
tau în priviri. „Plec la Tătăra
nu, mi-a spus. Am acolo o ac- 
țiune“. Venise cu o zi înainte 
din altă parte a județului, a in
format despre ce făcuse acolo și 
acum din nou... „Dacă e neapă
rat necesar, îmi pot amina ple
carea cu două ore. Mai am o 
cursă spre Tătăranu, la ora 11 și 
jumătate. Mai mult nu pot. Am 
promis că mă duc“.

Mereu in acțiune — așa ne-a 
fost caracterizat și intr-adevăr 
așa este Costică Penciu, activist 
al Comitetului județean Vrancea 
al U.T.C. Reușitele sale se ex
plică însă și printr-un mod au
tentic de a-și înțelege munca. 
„Vreau să cred că am ajuns să 
fiu un animator, îmi spune. Ori
unde mă duc în acest județ, am 
de fiecare dală sentimentul că 
sînt așteptat, că tinerii de acolo 
așteaptă ceva de la mine. Desi
gur, nu lucruri extraordinare, to- 

*tuși mereu reușesc să fiu catali
zatorul eforturilor lor ca împreu
nă să desfășurăm o acțiune cul
turală sau de muncă patriotică, 
să lămurim o chestiune care-i 
frămintă, aici să rezolvăm o pro
blemă personală a unuia, dincolo 
să punem bazele unui obiect’o 
folositor pentru toți". In timpul 
campaniilor agricole, activistul 
Penciu e mereu printre tineri, pe 
C'mp, muncește cot la cot cu cei 
dintr-un grup, apoi se duce la 
altă echipă, al cărei ritm nu-i 
satisfăcător, și-și impune subtil 
ritmul său și așa mai departe. 
„Activistul trebuie să fie în 
frunte, îmi spune, dar să nu M 
poziția de șef Cunoscînd starea 
de spirit, el trebuie să acționeze 
nu doar prin mijloace retorice, 
ci și prin propriul exemplu, pen
tru mai bine și mai mult“.

Tinerii din sectorul 
cele 60 de organizații 
care le îndrumă în 
Ciorăști, Bălești și ----------
participă în totalitate la muncă^ 
Este în acest fapt o importantă 
contribuție a activistului Costică 
Penciu. „A fost greu, dar pină 
la urmă am reușit să înființăm 
acolo cluburi pentru tineret, să 
le dotăm cu televizoare și cu tot 
ce e necesar ca, după o zi de 
muncă, mecanizatorii și coope
ratorii din organizațiile noastre 
să poată petrece o seară recon
fortantă. Ar trebui desigur mai 
mult. Munca lor nu e ușoară, 
mai ales în timp de campanii, 
cînd transformă noaptea în zi. 
E'e-am propus să mergem cu ei 
în mai multe excursii, la spec
tacole teatrale din orașe. Tre
buie să avem grijă ca și ei să 
își împrospăteze sufletul mai des, 
atît cu frumuseți ale altor pei-

său, din 
U.T.C. pe 
comunele 
Tătăranu,

• LA MOSCOVA, în Pa
latul sporturilor de la Luj- 
niki, a avut loc o mare ser
bare sportivă cu prilejul a- 
njversării a 50 de ani de la 

Wrearea Uniunii Republicilor 
< Sovietice Socialiste. Miile de 

spectatori prezenți in sală 
au primit cu aplauze căldu
roase apariția marilor cam
pioni și recordmeni mon
diali și’olimpici ai Uniunii 
Sovietice.

Alături de sportivii sovie
tici, pe scena Palatului spor
turilor au urcat renumiți 
campioni din țările socialiste 
frățești printre care și Nico
lae Martinescu

A fost intîmpinată cu a- 
plauze comunicarea potrivit 
căreia, pentru merite deo
sebite și pentru întărirea 
prieteniei cu organizațiile 
sportive din U.R.S.S.. spor
tivii de peste hotare, invitați 
la această serbare, au fost 
distinși cu titlul de maestru 
emerit al sportului din 
U.R.S.S, în numele celor

MERIDIAN

fost desemnat cunos- 
campion de scrimă 
Wojda. Ancheta in

i-a

ION CHIMIC

CU TINE
R:

SANIA — un

meu deschide 
rinr tente pro- 
de tineri in a-

saje, cit fi cu 
artei“.

Interlocutorul 
un caiet. Acolo, 
blemele ridicate
dunări sau in dstcuțuie cu din- 
sul, probleme pe care s-a *trc-

tovarășului Aurel Mâlnășan, 
care a fost rechemat în centra
la Ministerului Afacerilor Ex
terne.
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SUCCESULUICHEIAI
I chi-

pen- 
vîr-

numai 
cultură 
liceelor

dă 
de 
nu

Vrat n 
rta-

bob sau 
ad-hoc 

sporflve. 
juniorii ciștigăto.

ama- 
de cî- 

cărora

credeam că vom reveni 
același liceu numai peste

Start! Explicația: ieri a 
început vacanța. Și — după 
cum reiese din instantaneul 
nostru — gusturile sînt une
ori deosebit de... plastice.

idee pusă ia 
reuși: să po- 

unoe mase 
tineri, reiau-

Vara anului 1961
De Ia Tulcea se intoarte. pen

tru cîteva zile, pe meleagurile 
natale, un tinăr de 17 ani. blond, 
cu chipul ars de soare. T;ță Er.e 
revine cu calificarea <5e meca
nic — specialitatea aaagiai și 
utilaje pentru exploatarea stu
fului. Lucrează pină in 1966 -a 
T.A.V.S. Tulcea. unde dese free- • 
zi și își însușește tameîe mese
riei de mecanic, perioadă in 
care, la numai 19 ani. este pri
mit in rindurile membrilor de 
partid. Aici, pe pămintul Do- 
brogei frămintate de transfor
mări înnoitoare, atras de mira
jul marilor construcții. Ia vtrsta 
la care tinerilor le șace bme ta 
freamătul șantierelor, sau pe 
băncile facultății. își vede vistd 
împlinit. Lucrează in cadrul în
treprinderii de construcții hi
drotehnice — Constanța, ta sec
ția utilaj-tnansport, ca mecar_c 
auto. Aici se ocupă de motoa
rele autobasculantelor.

Calea realizărilor mari, a per
severenței și setei de cunoaște
re. calea conștiinței intrecer.: 
cu tine însuți, cu timpuL stră
bătut drept, ascendent, vorbeș
te de la sine. Dintr-un caicul 
făcut de șeful serviciu?.:: plan- 
salarizare din cadrul S.U.T.— 
I.C.H. Constanța, reiese că ra-

național de juniori și 
(fără faze interme- 

la care participă, de 
, sportivii recrutați din 
: de
înscriși

Inițiativa organiză—; compe
tiției de masă „Săniuța de ar
gint", datorată U.T.C.. s-a do
vedit o excelentă 
practică, care a 
larizeze interesul 
largi de copii și 
6ind un sport atractiv și dina
mic, specific timpurilor modc.- 
ne, in care calitățile psiho-fizi
ce ale tinărului se îmbină a.:t 
de armonios cu tehnica pilo
tării unei mașini.

Dacă această amploare ne 
certitudinea unei solide baze 
masă — cite alte sporturi 
și-ar dori-o ? —, ar fi de do
rit ca ea să fie dublată, sau in 
orice caz evidențiată și în ple
nul activității de performanță.

Am fost întrebați adeseori ce 
se intimplă cu talentele remar
cate în competiția sus aminti
tă ? Apoi, există premisele des
fășurării unei activități de per
formanță ? Care ar fi perspec
tivele ei ?

Practic, activitatea competițio- 
nală se reduce la concursul 
„Săniuța de argint" și Campio
natul 
seniori 
diare), 
regulă, 
secțiile 
torii i 
teva asociații 
li se adaugă 
ai concursului ..Săniuța de ar
gint’'. Din păcate, in ultimii 
ani, din lipsa amenajării pistei 
de bob care găzduia și aceste 
întreceri, campionatele naționa
le nu au mai avut loc. Despre 
desfășurarea unei activități or
ganizate de instruire nu poate 
fi vorba, deoarece nu există nici 
o secție de sine stătătoare și 
nici măcar grupe special con
stituite pe lingă secțiile de bob 
Și totuși, deși afirmația ar pă
rea nefondată, sînt suficiente 
premise pentru desfășurarea 
unei activități de performanță. 
Să' ne explicăm — există un 
cadru organizatoric în care 
s-ar putea constitui nuclee pen
tru sanie de sine stătătoare : 
pe lingă lecțiile de bob, școlile 
din zona de munte. actualele 
școli sportive. Localități ca Si
naia, Comarnic, Predeal. Cim- 
pulung-Muscel, Cimpulung- 
Moldovenesc, Vatra Dornei, 
Brașov. Baia Mare, Sibiu. Bis- 
trița-Nâsăud ș.a. pot deveni 
centre puternice :

— instruirea ar putea fi asi
gurată de 
profesorii 
instructorii voluntari recrutați 
din rîndul foștilor boberi, care 
în prealabil au parcurs un curs

antrenorii de bob 
de educație fizică.

I
I
I
I
I
I

(l mare Cxr

sport

lui nu ne-a spu 
tulatura lui d 
țioasă — r.< 
riana Manol 
— și mi-air 
ticiparea flx 
cerc, fără o 
nică a filozo 
puțin utilă.

Adevărul 
Cercul este 
nieră care- 
elevi să susțină probi 
sînt cei care poartă de 
Dar poate ar fi mar 
explicăm...

Tema pregătită pent: 
ța noastră era „Cînd și cum a 
devenit Marx marxist”. Pentru 
început, elevii sînt solicitați să 
răspundă spontan la întrebările 
din test, cu scopul de a se crea 
o atmosferă cît mai propice 
discuțiilor ce vor urma. „Cum 
caracterizați pe scurt persona
litatea lui Marx?”: ..Ce trăsă
turi definitorii găsiți pentru 
tînărul Marx ?“ și „Cum credeți 
că a devenit Marx marxist ?“ — 
iată cîteva întrebări ale testu
lui pe baza cărora discuția s-a 
închegat, continuînd apoi fur
tunos. Indicînd trei răspunsuri 
posibile la ultima întrebare : 
„Marx a fost dintotdeauna 
marxist", ,Marx a devenit din- 
tr-o dată marxist", „Marx a de
venit treptat marxist", condu
cătorul cercului îi antrenează 
pe elevi în discuție. Se anali
zează răspunsurile, se aduc ar-

CANDORI
ra'XLZz

ilogice* * — ar- 
gumentind să explicind terme
nii necunoscuțt In modul a- 
cesta, se încearcă să se stabi
lească o evoluție in felul de a 
gindi al membrilor cercului și 
o evoluție a cunoștințelor lor 
in domeniul filozofiei marxiste. 

„Nimeni dintre noi nu a ve
nit și nici măcar nu va pleca 
de aici doctor in filozofie — 
ne spunea secretarul cercului, 
elevul Adrian Bojin. din anul 
II-E — dar fiecare încearcă să 
se apropie de acest domen’u pe 
cît de arid în aparență, pe atît 
de fascinant în fond".

distinși a mulțumit, vorbind 
în limba rusă, gimnasta Ka
rin Janz.

• CEL MAI POPULAR
sportiv varșovian al anului 
1972 a ’
cutul 
Witold 
treprinsă în acest scop 
clasat pe locurile următoare 
pe atletul Wladislaw Komar, 
fotbalistul Kazimierz Deyna 
și boxerul Jan Szczepanski,

• COMISIA DE DISCI
PLINA a Federației italiene 
de fotbal a hotărît să acor
de victoria cu scorul de 2—0 
(pe teren s-a înregistrat 
2—1) echipei Internazionale 
Milano, în meciul susținut 
cu formația A. S. Roma, în 
etapa de duminică a cam
pionatului italian Totodată, 
terenul echipei A. S Roma 
a fost suspendat pentru două 
partide oficiale.

După cum s-a anunțat, fi
nalul acestui meci a fost 
marcat de incidente grave, 
în urma invadării terenului 
de către suporterii forma
ției A. S. Roma. In cursul 
incidentelor au fost rănite 
30 de persoane.

Foarte interesantă și hai să 
spunem, practică ni s-a părut și 
maniera de încheiere a ședinței : 
conf dr. Fred Mahler a indicat 
bibliografia necesară pentru 

în Republica Socialistă Româ
nia, S. A. D. Bukhari.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 
50-A ANIVERSARI a creă.-.: 
Uniunii Republicilor Soviet:» 
Socialiste. Consiliul

. .; Ger. erai
telor din România. Camtatai 
Central al Uniunii Tinereți, u- 
Comunist, Consiliul General 
A.R.LULS. organe locale ă’ 
partid și de atat dta ten nom- 
trâ. Consiliul National a. Fe
meilor, CcmitetL nacuna. pen
tru apărarea pârii. OamzîetuJ 
foștilor tapcâtori anăfasexsci âcz

tone al ve:erann>-r ct: războ
iul antifascist V 
lor, alte institut
de masă și ctaaess a u accesa: 
teleerina» de

e dxx pri

DE MOUÂ C« OTEL 
ÎN >1EV ELĂ

Be pe a*cada  Comitetului ju-
L'.T-C. Ilfov spicuim : 

• C*tn  dintre laureații con- 
-vul: _Să ne cunoaștem pa

tria aocHMK: organizațiile 
17 C. cin Vedea, Călugăreni,

«Mmm* gedință. pe ce trebuie 
se axeze membrii cercului 
stadtal individual, antici- 
d Intr-an fel viitoarea șe- 
ță. Am plecat de la Liceul 
beorghe Lazâr" plăcut im- 

uresionați de această realizare 
■tocițtQor de aici ’ ° iniția- 

tă pasiune, o impli-

,;-.e a zile. Prilejul ne-a fost 
c ferit de prima ședință din 
anul școlar 1972—1973 a cercului 
de chimie, cerc creat la nive
lul Capitalei — o inițiativă uni
ca:. Conducerea liceului și co
mitetul U.T.C. de aici au spri- 
v.nit Societatea de științe fizi
ce și chimice și Inspectoratul 
școlar pentru ca ideea să cape
le contur concret.

încă de la început, cînd to
varășa profesoară Adriana Cîr- 
lănescu de la Liceul „Dimitrie 
Bolintineanu". a prezentat pro
blemele care vor trebui " " 
dezbătute în prima 
cercului, a reieșit 
acestui cerc.

Și primul obiectiv
Olimpiada de chimie din acest 
an, la care participanții la cerc

;ă fie 
întîlnire a 

clar scopul

a fost ales:

falsă

ftmdulea, 
• Seri literare, sîmpo- 
icaltoane literare pe 

Decembrie — zi de 
istoria poporului 

fișoară la : Giur- 
Buftea, Urziceni 

fi prezentate o serie de 
«mecticole omagiale : ..Sunetele 
mar, ntri:- la GoȘlinari și Co- 
Etesi*.  „Tara mea In sărbă- 
t:î-e*.  la Cernica și Buftea 
• ‘ D’mnesti. Goștinari, Clin- 
e—Alexeni se vor organiza 
exo-ziți-, de desene ale elevilor 
și fotomontaje pe tema : „Chipul 
tării la a 25-a aniversare" • La

■ = t- - cin Buftea s-a
leschis o originală expoziție ce 
trezintă realizări ale uteciștilor, 

strează cele mai valoroase 
acțiuni și inițiative în producție 
aie acestora • La Dragomirești 
Vale uteciștii vor participa la o 
masă rotundă cu tema : „Dez
voltarea agriculturii în ultimii 
25 de ani" : aceasta va fi urma
tă de o întîlnire cu tov. Mari
nescu Gheorghe. secretar al Co
mitetului județean al P.C.R. 
Tifos’ • Pionierii și uteciștii din 
îr.treDrinderile și școlile din ora
șul Giurgiu se vor întîlni cu ac
tiviști U.T.C., în cadrul unei ac
țiuni intitulate „Trepte spre 
U.T.C." • La întreprinderea
„Dunăreană" din Giurgiu se va 
organiza un interesant concurs 
profesional : „Meseria dragă, 
meseria mea". Participanți : 
circa 200 de uteciști din unitate.

vor trebui să se prezinte cît mai 
bine pregătiți. Din păcate și 
aici s-au ridicat unele proble
me obișnuite în alte cercuri. 
Astfel,’ elevii au cerut ca prin
tre temele de chimie care vor 
fi tratate în ședințele viitoare, 
să fie introduse și probleme in
suficient cunoscute deci din 
materia anilor I și II. Ceea ce 
nu credem că este firesc, 
tru un cerc care reunește 

furi școlare în domeniul 
miei. Și este chiar jenant să vii 
nepregătit cu materia predată 
la .orele de curs la un cerc pe 
Capitală, să-ți imaginezi că aici 
se face o meditație Ia nivel 
superior. După expunerea „Me
tale tranziționale“ ținută de 
conf. univ. M. Costin, eleva 
Doina Cernea de la Liceul „I. 
Creangă" ne spunea : „Cum ai 
putea să vii nepregătit la un 
astfel de cerc, unde problemele 
expuse sînt precumpănitor teo
retice și cum ai putea să pre
tinzi a înțelege o astfel de ex
punere dacă nu cunoști perfect 
materia de la clasă ? Eu cred 
că aici ar trebui discutate nu
mai probleme suplimentare 
,care să fie superioare celor în
vățate".

O scrisoare

Un alt aspect care s-a ridi
cat în această primă ședință, 
și care ar trebui să dea multora 
de gîndit, este consistența ac
tivității cercurilor, respectiv a 
celor de chimie, la nivelul șco
lilor. S-au descoperit, astfel, 
deficiențe în pregătirea prac
tică a elevilor. Aceștia nu au o 
anumită rutină a muncii de la
borator, absolut necesară la ni
velul anilor III, nu sînt pregă
tiți să lucreze cu diferite sub
stanțe, reactivi, instalații de la
borator. Interesantă ni s-a părut 
părerea lui Alexandru Mirea 
din anul III, Liceul „C. A. 
Rosetti". „Aflînd că la etapa 
superioară a olimpiadei de chi
mie vor fi date elevilor și pro
be practice, am cam căzut pe 
gînduri. Orele de școală nu sînt 
suficiente, lucrările de labora
tor făcute în limita posibilită
ților, iar noi elevii nu âm avut 
inițiativa înființării unui 
în școală, 
întîinirea 
școli în cercul pe Capitală mi-a 
sugerat ideea să înființăm un 
cerc de chimie, și nu cred că 
numărul de doritori va fi mic, 
căci pasiunea există, totul este 
cum îl vom organiza".

încheind acest articol cu cre
dința în pasiune, am atins și 
punctul cel mai sensibil al tu
turor problemelor discutate 
aici. Fără inițiativa izvorîtă din 
tumultuoasa pasiune pe care 
ne-o dă tinerețea, fără dorin
ța de a învăța cît mai mult și 
mai bine, nu vom realiza nici
odată lucruri frumoase, și 
timpul nu așteaptă. 

cerc
Ce este de făcut ? 

cu colegii din alte

fost exmatriculat". Legea este 
lege și potrivit ei inspectoratul 
școlar a dispus emiterea deci
ziei de revenire la salariul de 
10io iei. Și totuși N. R. falsifică 
statul de plată, incasînd ilegal 
niște bani. Si lucrurile nu se 

(«prese aici. Lui N. R. i s-a ofe- 
: - post de suplinitor la școala 
g-rerală din Archiș. post pe 
care ț-a refuzat.

Așadar, ziarul a recepționat 
ua semnal fals. Propunem ca 
el să fie analizat in colectivul 

care lucrează Nicolae Răsâ-

np pentru stabilirea 
necesare acordării 
brilcr C.A.P. 
i, stabilită de 

nr. 63 C 1972 
z- Pensii. Dv. aveți

este 
In
al e 
un 

:tie. motiv pen
ii: fost înscris pen-

Neamț ■ Conform 
lor in vigoare nu 

beneficia de pensie de 
VP acordă pensia 

d cămin orfani 
In cazul dv. 
sflrsitul 
Re

io. comuna Stăni- 
in- 
pu- 
ur- 
ur- 
de 

s-a 
anului 

ajutată cu 
e agricole. I s-a creat de 
ca posibilitatea să mun- 

sectorul zootehnic 
■ade va petei și alocația pen-

• că Dumitru. Loco : Nu 
ta articolul 18 din 

nsiliului de Stat 
De amînare de la 

beneficiază 
aSsaCvenții liceelor de 
geoeralâ și nu și cei ai 
de sșecîaliute.

Uu grup de tineri.
: Au existat Ir.tr-a- 

z- ?- -ele r.eajur.suri privind 
gospodărirea biocului tineretu- 

dar au fost luate măsUri-
- . . : ‘ : -J-

analize judicioase chiria a 
: redusă de la 150 lei la 120 

e cersoană), spațiile sînt mai 
reoartizate. La nivelul că
luț s-a organizat comitetul 
tjzducere. In ultimele trei 
•u s-a mai semnalat nici 

abatere de la _ 
de funcționare a căminului.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

• < adouri de toate „cate
goriile" (confecții, articole de 
podoabă, cosmetice etc.) pu
teți găsi la magazinele : 
Mioara (Bd. Bălcescu 36). 
Scampolo (Calea Victoriei 
H), Julieta (B-dul Gh. 
Gheorghiu-Dej 1), Cosmetica 

Gheorghiu-Dej

• O largă gamă de țesă
turi din lină : magazinele 
Caleidoscop (B-dul Magheru 
1—3), Șomeșana (Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej 7)) Argeșana 
(Bacău), Saturn (Lipscani 36), 
Merinos (Calea Victoriei 
nr. 26).

O știre de interes pentru fi- 
lateliști. In cinstea aniversării 
Republicii a fost realizată și 
pusă în circulație o serie de 
mărci poștale jubiliare. Emisiu
nea, care cuprinde trei valori, 
a fost tipărită în patru culori, 
în heliogravură, pe hîrtie crom, 
dantelată, cu formatul 33x48 
mm. Tirajul seriei (peste 300 000 
exemplare) este completat de 
un plic obliterat cu ștampilă

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN

• Centrala de transporturi 
auto (șos. Nicolae Titulescu 
171) angajează: electricieni, 
vopsitori, mecanici întreține
re, strungari, lăcătuși, mun
citori necalificați.

• Fabrica de apărate e- 
lectronice de măsură și in
dustriale (str. Fabrica de Glu- 
coză nr. 9—II) angajează 
tineri pentru a lucra în me
seriile : reglori mașini unelte, 
muncitori electroniști, strun
gari, frezori, controlori de ca
litate, ingineri proiectanți. 
mecanici, economiști.



Moscova

W FESTIVA CONSACRATA ÎMPLINIRII 
A SO DE Ml DE EA CREAREA MMI

de peste hotare
REPUBUCIEOR SOVIETICE SOCIMISTE

MOSC0VA 21. — Corespon
dență de la Laurențiu Duță și 
Silviu Podină : La Palatul 
Congreselor din Kremlin s-a 
deschis, în dimineața zilei de 21 
decembrie, ședința festivă co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la 
crearea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

în sală — a cărei scenă, înca
drată de stemele celor 15 repu
blici unionale, era dominată de 
un bust al lui V. I. Lenin pe 
fondul hărții U.R.S.S. — se 
aflau mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii sovietici din 
toate domeniile — membrii Co
mitetului Central al partidului, 
deputați, vechi militanți ai 
Partidului Comunist și ai statu
lui sovietic — precum și dele
gațiile sosite de peste hotare.

Cei prezenți au primit cu a- 
plauze apariția în prezidiu a to
varășilor L. I. Brejnev, N. V. 
Podg’ornîi, A. N. Kosîghin, a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat sovietici.

în prezidiu au luat loc, 
de asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, precum și 
conducătorii altor delegații din 
străinătate, invitate să ia parte 
la festivitățile prilejuite de îm

plinirea unei jumătăți de secol 
de la crearea U.R.S.S.

In sală se aflau membrii de
legației de partid și' de stat a 
Republicii Socialiste România : 
tovarășii flie Verdeț, membru ai 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de.Miniștri, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe. Badrus. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Mos
cova. Le ședința festivă sînt 
prezente, de asemenea, delega
țiile din țara noastră conduse 
de Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine 
retului, Gheorghe Stuparu, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, și Octav Livezea- 
nu, membru al Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., precum si 
alte delegații ale unor organiza
ții obștești din străinătate in
vitate.

Deschizînd adunarea festivă. 
N. V. Podgornîi, membru al Bi 
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a făcut o succintă ex 
punere asupra succeselor repur
tate, în toate domeniile de acti 
vitate, în această jumătate de 
veac de la constituirea U.R.S.S., 
i-a salutat cordial pe oaspeții 
din cele peste 100 de țări ale 
lumii, prezenți în sală.

A luat apoi cuvîntul L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., care a rostit o 
amplă cuvîntare despre semni
ficația creării statului sovietic 
multinațional, despre marile 
realizări obținute de oamenii 
muncii sovietici sub conducerea 
P.C.U.S. în edificarea societății 
socialiste și comuniste.

în continuarea ședinței festi- 
•ve, au rostit cuvîntări de salut 
tovarășii M. S. Solomențev, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., V. V. Scerbițki, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
P. M. Mașerov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bielorusia, 
Truong Chinh, membru ai Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce ' Muncesc din 
Vietnam, președintele Comitetu
lui permanent al Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, S. R. 
Rașidov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. . din Uzbekistan, Geor
ges Marchais, secretar general 
al P.C. Francez, V. Vinogradov, 
vechi militant al P.C.U.S.. 
participant la primul Congres al 
Sovietelor.

Reprezentanți ai pionierilor 
din republicile unionale, tineri 
muncitori, colhoznici, elevi si 
studenți au sosit in Sala pala
tului congreselor spre a omagia 
gloriosul jubileu.

Seara, în cinstea participanți- 
lor la ședința festivă a fost pre
zentat un spectacol de gală.•••••

LAOS: Un detașament al forțelor patriotice înainte de a porni intr-o noua mișune ae -c â
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Manifestări dedicate
aniversării

Universitatea „Kli- 
Ohridski" din Sofia s-a

La 
ment 
desfășurat o seară culturală 
românească închinată ani
versării Republicii. Au parti
cipat cadre didactice și stu
denți de Ia Universitatea 
din Sofia.

La Consulatul general al 
României din Istanbul a fost 
organizată, recent, o seară 
literară dedicată scriitorului 
Panait Istrati.

Ziarul „Etumba", organ al 
Partidului Congolez al Mun
cii, a publicat sub titlul „A- 
niversarea prietenilor no
ștri", un articol cu privire 
la momentele cele mai sem
nificative străbătute de po
porul român în această pe
rioadă. De asemenea, publi
cația „La Semaine", care a- 
pare la Brazzaville și este 
difuzată și in Gabon. Ciad. 
Republica Africa Centrală și 
Camerun, consacră o pagină 
specială României, intitulată 
„România și problema secu
rității europene".

Ambele articole sint înso
țite de fotografia tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

La lectoratul de limbă și 
literatură română al Univer
sității Humboldt din Berlin 
a avut loc o seară culturală 
românească.

Studenții au prezentat un 
program de lirică româneas
că ; au avut loc. de aseme
nea. • audiție muzicală ro
mânească și • proiecție de 
diapozitive pe tema „Pictu
ră românească".

La sediul ambasadei ro
mâne din Tel Aviv a avut 
loc. joi. o conferință de pre
să consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a proclamăni Re
publicii. Ambasadorul Ro
mâniei, Ion Covaci, a vor
bit cu acest prilej. despre 
condițiile istorice care au 
dus la proclamarea Repu-

a

• „Cosmos-539"
„Cosmos-539“ este noul sate

lit artificial al Pămîntului, lan
sat în Uniunea Sovietică la 21 
decembrie. După cum transmi
te agenția TASS, satelitul este 
destinat continuării explorării 
spațiului cosmic.

• Hotărî re a guvernu
lui argentinian

La cererea mai multor orga
nizații politice, guvernul argen
tinian a hotărit prelungirea 
pînă la 1 ianuarie 1973 a datei 
fixate pentru depunerea oficia
lă a candidaturilor în vederea 
alegerilor prezidențiale din 11 
martie 1973. Inițial, termenul 
limită fusese fixat pentru 21 de
cembrie a.c.

• Convorbirile S.A.L.T.
La Geneva a avut loc la 21 

decembrie, o nouă rundă a con
vorbirilor sovieto-americane cu 
privire la limitarea înarmărilor

strategice — anunță agenția 
TASS. Convorbirile vor fi re
luate la 27 februarie 1973.

® „Pieta" va putea fi 
vizitată din nou

Pietă, celebra sculptură a lui 
Michelangelo, care a fost supu

să unor intense și dificile lu
crări de restaurare impuse de 
gravele avarii pe care i le-a 
provocat, la 21 mai anul trecut, 
un dezechilibrat mintat și-a re
căpătat frumusețea inițială. Pro
tejată de un ecran de sticlă in- 
casabilă, ea va putea fi din nou 
vizitată.

Republicii
blicii și despre importantele 
realizări obținute de poporul 
român în edificarea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate.

în sala de festivități a 
hotelului atenian ..Kings Pa
lace" a avut loc o adunare 
la care au participat arhi
tect:. ingineri, specialiști in 
domeniul amenajării și sis
tematizării capitalei Greciei. 
Președintele Asociației arhi- 
tecților din Atena, D. Tripo- 
dakis, a împărtășit impre
siile dintr-o recentă vizită 
in România și a prezentat 
diapozitive, înfățișind noile 
cartiere ale Bucureștiului și 
o serie de clădiri reprezen
tative pentru arhitectura ro
mânească.

Ambasada României la 
Lima a organizat în sala de 
festivități a Bibliotecii Na
ționale din capitală, împreu
nă cu Fundația culturală pe- 
ruano-română, pentru stu
denții și cadrele didactice 
de la Universitatea Mayor 
de San Marcos o seară a fil
mului românesc.

La Tirana a fost organi
zată o seară de filme docu
mentare românești. Au luat 
parte reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale, oameni de 
cultură și artă.

La „Muzeul Omului" din 
Paris a avut loc, miercuri, 
o seară dedicată României, 
în fața unui numeros pu
blic. prof. Francois Chagot, 
președintele Asociației de 
prietenie Franța—România, 
a vorbit despre bogăția și 
varietatea folclorului romă, 
nese. despre grija statului 
român pentru păstrarea și 
cultivarea tradițiilor popu
lare. în încheiere, formația 
folclorică „Mugurelul" a 
prezentat un program de 
cintece și dansuri din toate 
regiunile tării.
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AVIAȚIA AMERICANĂ
A BOMBARDAT DIN NOU REGIUNILE

HANOI Șl HAIFONG
Miercuri șî 1— cursul

zilei de joi. aviația americană 
a bombardat din nou regiunile 
Hanoi și Haifong. După cum 
relatează agențiile TASS și 
France Presse. au fost distruse 
clădirea gării din Hanoi, cen
tra-a electrică a orașului, iar 
suflul unei bombe a avariat 
ambasada Republicii Arabe E- 
gipt Una din bombe a căzut In 
apropierea Palatului preziden-

■

s c u. r|-t
„APOLLO—-17" INFIRMĂ DATE ANTERIOARE
Pe plan științific, misiunea „Apollo-17“ a întrecut așteptările 

experților N.A.S.A. — apreciază, într-un comentariu, agenția 
France Presse. Încă de pe acum, se apreciază că Luna e mai 
caldă decît se considera. Concentrarea de minereuri radioactive 
— mai puternică decît pe pămînt, cel puțin la o adîncime nu 
prea mare — și existența, dup_â toate probabilitățile, a unui 
nucleu incandescent, arată că,' într-o perioadă relativ recentă, 
poate acum aproximativ 500 milioane de ani, pe Lună au exis
tat activitate vulcanică și emisiuni de gaze. Luna nu a murit, 
din punct de vedere geologic, acum trei miliarde de ani, cum 
se aprecia pînă nu de mult. De asemenea, s-a constatat că 
astrul nu este perfect rotund.

Potrivit unui comunicat al 
președinției Consiliului Revolu
ției din Algeria, Kaid Ahmed, 
membru al Consiliului și res
ponsabilul aparatului de partid 
al Frontului de Eliberare Națio
nală (FX.N.), a fost desărcinat, 
la cererea sa, înaintată din mo
tive de sănătate, din funcțiile 
deținute.

• India și Pakistanul 
și-au retras armatele 
din teritoriile ocu
pate

La New Delhi și Rawalpindi 
a fost dat publicității, simultan, 
comunicatul comun semnat de 
șefii de Stat Major ai Indiei 
și Pakistanului — generalul 
Sam Manekshaw și, respec
tiv, generalul locotenent Tikka 
Khan — care arată că trupele 
celor două țări s-au retras com
plet in interiorul granițelor na
ționale. conform acordului de 
la Simla, intervenit in luna iu
lie — informează agențiile Reu
ter și Associated Press.

țial. Aeroportul a fost, de ase
menea, bombardat, fiind distru
să aerogara și fiind avariate a- 
vioane civile.

în urma raidurilor din timpul 
nopții asupra Haifongului, în 
oraș, in suburbiile sale și în re
giunea portului au izbucnit nu
meroase incendii.

în cursul nopții de miercuri 
spre joi, un număr de 13 avioa
ne americane, dintre care șapte 
bombardiere grele ..B-52“ și un 
aparat F-lll cu geometrie va
riabilă, au fost doborîte deasu
pra orașului Hanoi, precum și a 
unor localități situate la nord 
de paralela 20. iar mai multi 
piloți americani au fost captu
rați — transmite agenția V.N.A.

Protestul reprezentan
ților R. D. Vietnam și 
G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud la 
convorbirile cvadripar- 

tite de la Paris.
Reprezentanții R.D. Vietnam 

și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la convorbirile 
cvadripartite de la Paris au 
protestat, joi împotriva escala
dării bombardamentelor ameri
cane asupra teritoriului R.D. 
Vietnam. După exprimarea a- 
cestui protest, ei au părăsit sala 
unde urma să aibă loc cea de-a 
171-a ședință a convorbirilor.

Delegațiile R.D.V. și G.R.P. 
au propus ca următoarea ședin
ță să aibă loc joi, 28 decem
brie a.c.
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CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

BARIERA : rulează "la Cen
tral (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . Excelsior (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

PICIUL VA AVEA UN FRĂ
ȚIOR : rulează la Doina (orele 11; 
13; 15,30; — la orele 9.45 Program 
de desene animate pentru copii)

VACANȚA LA ROMA ; rulează 
la Doina (orele 17,30; 20), Buceg) 
(orele 15,45; 18; 20,15), Giuleștl
(orele 15.30; 18; 20.30)

FILIERA : rulează la Luceafărul 
(orele 0; 11,15: 13,30; 16: 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 21).

FETE IN SOARE : rulează la 
Festival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).

MAREA EVADARE : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,45; 20,15), 
Capitol (orele 9,30: 12,45: 16.15; 
19.45), Favorit (orele 9,15; 12.30; 16;
19.30) .

CU MÎ1NILE CURATE ! rulează 
Ia Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30). Pacea (orele 15,45: 13: 
20) Popular (orele 15.30;-18: 20,15).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,15—18,15 in continuare) ; PRO
GRAM DE DOCUMENTARE SO
VIETICE (ora 20.15)

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Flamura

(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Feroviar (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30), Melodia 
(orele 9; 12.30; 16: 19,30), Glona 
(orele 9; 12,30; 16.15; 19,45). Mo
dern (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11.30; 15,30; 18;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,45; 14,39; 
17,15: 20.15)

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Lira (orele 15.30; 18;
20.15) .

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Buzești (orele 15.30; 18; 20,15), 
Ferentari (orele 15,30; 18: 20,15).

FUGI, CA SA TE PRINDĂ : ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI ! ru
lează la Cotrocenl (orele 10,30: 13; 
15.30: 18; 20.30).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
la Unirea (orele 15.30: 18: 29,15).

A FOST O DATA UN POLI
ȚIST : rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18: 20.15).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Progresul 
(orele 15.30: 18: 20.15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) , Miorița (orele 10; 12,30: 15: 
17.30; 20).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Raho
va (orele 16; 18: 20).

SjECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15;

13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30).

CAZUL MATTE1: rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 
10; 15,30; 19).

MANIA GRANDORII: rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Vltan (orele 
15,30: 18; 20,15).vagabondul : rulează la Da
cia (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

CREIERUL : rulează la Laromet 
(orele 15.30; 17,30; 19,30).

CUM SA FURI UN MILION 
(orele 9; 11,30; 14) ; CÎND PRI
MĂVARA E FIERBINTE (ora 
16,30) ; CARSID ȘI MACRIS (ora 
18,45) ; FEBRA URCĂ LA EL-PAO 
(ora 21), rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30 : Teatțul de Operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — ora 19.30 ; Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20 ;

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : O SCRI
SOARE PIERDUTĂ — ora 20 ; 
(Sala Studio)": VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20 ; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA DOMNULE WIL
DE — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : INTERESUL GENERAL
— ora 20 ; Teatrul Mic ; DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30 ; Tearul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU
VÎNTUL — ora 19,30 ; (Sala Vic
toria) : TRĂSNITUL MEU DRAG
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : CRIZANTEME MUZICALE
— orele 16 și 19,30 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : MUGUREL 
DE CÎNTEC ROMANESC — ora 
19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9.05 Tele-enciclopedia. 9,50 Muzică 
populară cu Felician Fărcașu. 10,00 
Curs de limba germană. Lecția a 
33-a. 10,30 Comentariu la 40 de
steme. Județul Vaslui. 10,50 Publi
citate. 11,00 Satul contemporan. 
11,20 Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney. 12,00 Dans și 
muzică de pretutindeni. Folclor

din R. p. Polonă. 12,25 A 12-a 
aniversare a creării Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud — film documentar. 
12,45 Telejurnal. 16,00—17,00 Tele- 
școală. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amlază. Curs de limba 
engleză. Lecția a 33-a. 18,00 Cînte- 
cul de aur. Emisiune muzicală 
realizată de TV. din R.D.G. 18,10 
Tragerea Loto. 18,20 Școala cam
pionilor — emisiune de inițiere 
sportivă pentru copii „Balonul 
oval" — competiție de minirugbi
— etapa a V-a : Energia — Școala 
sportivă nr. 2. 18,45 Gala maeștri
lor. Floria Capsali, creatoarea pri
mului balet de caracter românesc.
19.15 Publicitate. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Planul pe 
’73 — De la nivelul ramurii la 
locul de muncă. 20.10 Comentariu 
la 40 de steme. Județul Vîlcea.
20.30 Interpretul săptămlnii : Ana 
Petria. 20,45 Avanpremieră. 20,50 
Film artistic : „Mama" — ecrani
zare a romanului cu același nume 
de Maxim Gorki. Regia M. 
Donskoi. Cu : Vera Marețkaia și 
Alexei Batalov. 22,30 „24 de ore". 
Din țările socialiste.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper". 20,25 Danu- 
bius ’72. Aspecte de la Festivalul 
de folclor desfășurat recent la 
Giurgiu. 20,55 Program de circ.
21.15 Revista economică TV. 21.30 
Un sfert de veac în muzica româ
nească. Răsfoim filele vieții muzi
cale românești alături de maeștrii 
artei interpretative. 22,15 Stadion
— emisiune de reportaje din lu
mea sportului.

COCTEIL OFERIT DE 
AMBASADORUL 

ROMÂN LA LONDRA
Cu ocazia încheierii misiunii 

sale in Anglia, ambasadorul Re
publicii Socialiste România, 
Vasile Pungan, a oferit un coc
teil. Au participat Alec Douglas 
Home, ministrul de externe, 
John Davies, ministru pentru 
problemele europene, Margaret 
Thatcher, secretar de stat pen
tru educație și știință. Julian 
Amery,. ministru de stat la Fo
reign Office, lordul Drumalbin, 
ministru fără portofoliu în De
partamentul pentru comerț și 
industrie. Au luat parte, de a- 
semenea, John Gollan, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie. membri ai 
Comitetului Executiv Național 
al Partidului Laburist, membri 
ai Parlamentului, reprezentanți 
ai cercurilor economice, oameni 
de cultură și artă din capitala 
britanică, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Londra.

• Măsuri antiinflațio- 
niste în Austria

Guvernul Austriei a adoptat 
un program de măsuri antiin- 
flaționiste. scrie, in ultimul său 
număr, săptămînalul economic 
francez „Entreprise". Acest 
program prevede, printre altele, 
blocarea prețurilor și a salarii
lor pe o perioadă de 6 luni, 
diminuarea cheltuielilor statu
lui, reducerea investițiilor străi
ne, majorarea taxei de scont, 
precum și măsurile de restrin- 
gere a creditelor. Prin aceste 
măsuri se speră ca. în 1973. rit
mul de creștere al inflației să 
fie redus de la 7 la 3 la sută.

O alunecare de teren care s-a 
produs intr-un sat din apropie, 
rea orașului Colombo, capitala 
statului Shri Lanka, a „înghițit" 
un magazin, îngropînd, astfel, 
de vii — potrivit cifrelor anun. 
țațe de poliție — 40 de oameni. 
Dezastrul s-a produs după pa
tru ore de ploaie torențială și 
după mai multe alunecări de 
teren succesive în zonă.

Semnarea Tratatului
asupra bazelor relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G.

La 21 decembrie, Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane, și Egon Bahr, ministru cu însăr
cinări speciale in guvernul R.F. a Germaniei, au semnat, la 
Berlin, Tratatul asupra bazelor relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G.

Cu acest prilej, șefii celor 
două delegații au exprimat sa
tisfacția guvernelor respective 
pentru realizarea acestui tra
tat.

Cele două state, care aparțin 
unor sisteme sociale diferite, 
unor alianțe diferite și au pă
reri principiale, opuse în mul
te probleme — a declarat 
E. Bahr — exprimă, totuși, prin 
aecst tratat voința lor de pace, 
se pronunță pentru renunțarea 
la utilizarea forței, pentru res
pectarea țelurilor și principiilor 
Cartei Națiunilor Unite, pentru 
drepturi egale ale ambelor sta
te și suveranitatea lor în pro
bleme interne și externe. Ele 
creează, prin aceasta, premise
le pentru relații de bună veci
nătate, colaborare și convie
țuire pașnică.

La rîndul său, secretarul de 
stat M. Kohl a precizat că 
„prin tratatul semnat a fost 
creată o bază corespunzătoare 
dreptului internațional, pentru 
relații normale de bună vecină
tate între cele două state. 
R.D.G. și R.F.G. recunosc i e- 
ciproc prin acest tratat suvera
nitatea și independența parte
nerului de tratat și inviolabili
tatea granițelor existențe între 
ele. Prin intrarea în vigoare a 
tratatului, se creează condiții 
pentru relații normale de co
existență pașnică între R.D.G. 
și R.F.G. Există multiple do
menii în care R.D.G. ș R.F.G. 
pot și trebuie să dezvolte, deși 
au sisteme sociale diferite, re
lații principiale în folosul și 
avantajul ambelor părți".

• La Berlin a fost semnat, la 
21 decembrie, un acord între 
guvernele Republicii Democra
te Germane și Suediei, cu pri
vire la stabilirea de relații di
plomatice între cele două țări 
la nivel de ambasadă — infor
mează agenția A.D.N.

• Agenția A.D.N. a difuzat un 
comunicat in care se arată că 
guvernele Republicii Democrate 
Germane și Austriei au căzut

de acord să stabilească relații 
diplomatice, cu începere de la 
21 decembrie, și să facă schimb 
de ambasadori, conform nor
melor dreptului internațional.

• Guvernul Indoneziei a ho
tărit să recunoască diplomatic 
Republica Democrată Germană, 
se arată intr-o declarație de 
presă a Ministerului Afacerilor 
Externe de la Djakarta, citată 
de agenția A.D.N.

Ocupație neobișnuită
Numele Fred 

Schleiss, profesi
unea : producător
de avalanșe. Fără 
glumă, acest om are 
o sarcină pe cit de 
grea, pe atît de im
portantă : menține
rea șoselei transca- 
nadiene și a căii fe
rate, paralelă cu a- 
ceasta, în afara ori
căror pericole gene
rate de formarea a- 
valanșelor. Trecă- 
toarea Rogers din 
munții Selkirk (la 
60 km de Munții 
Stîncoși) este obiș
nuitul teren nevral
gic unde iau naște

re avalanșele. Aco
lo, la minus 28 de 
grade, Fred Schleiss 
se instalează cu ar
ma sa (un tun unic 
numit howitzer), 
trage în direcția ca
pătului superior al 
trecătoarei pentru 
ca bubuitura să 
provoace dislocarea 
straturilor de zăpa
dă care tind să for
meze avalanșa. Du
pă aceea, Fred 
fuge... cu schiurile 
ca să nu fie el în
suși victima opera
ției sale. Cît de im
portantă este mese
ria sa o dovedesc 
dteva cifre. Dacă

nu ar înlătura con
dițiile de formare a 
avalanșelor, prălfii- 
șirea lor ar bloca 
căile de acces, în 
medie, 226 ore în 
ianuarie, 134 ore în 
februarie, 150 în 
martie. „Ascult ză
pada cum se rosto
golește — spune 
Fred cu modestie — 
ca să descopăr dacă 
împușcătura a a- 
tras căderea canti
tății de zăpadă pla
nificate". Recordul 
personal este de 
25 000 metri cubi 
de- zăpadă. Există 
recorduri și recor
duri...

MIȘCAREA POPULAȚIEI 
■N FRANȚA

Institutul Național de studii demografice pune la dispo
ziție cîteva cifre referitoare la deplasarea populației în 
Franța.

• Intre 1962—1968 francezii s-au îndreptat mai ales spre 
zonele din interiorul țării.

• 3 200 000 persoane au părăsit regiunea de baștină în 
căutare de lucru, datorită schimbării profesiunii sau con
tractării de căsătorii.

• Cadrele cu pregătire superioară și medie părăsesc ora
șele mari pentru regiunile mai puțin populate.

• 39,9 la sută din persoanele care și-au schimbat domi
ciliul aveau între 15 și 34 de ani (perioadă cînd tinerii 
încep sau își definesc profesia).

• Se remarcă de asemenea numărul mai mare al femei
lor decît cel al bărbaților.

• După profesie, avocații, medicii, ofițerii și polițiștii se 
deplasează cel mai mult, în timp ce muncitorii și agricul
torii se găsesc la antipod. Media o dețin funcționarii, co- 
mercianții, lucrătorii din bănci.

• Francezii cu pregătire superioară preferă mai ales cen
trul țării, Baasse-Normandia.Burgundia, Champagne (de 
fapt acestea sint și regiunile alese de întreprinderile care 
părăsesc regiunea pariziană) ; funcționarii se instalează în 
regiunea pariziană și centrul țării ; pensionarii se îndreaptă 
spre Provența, Coasta de Azur, Burgundia și Limousin ; 
francezii care se întorc în țară din străinătate se stabilesc 
mai ales în Provența, Coasta de Azur, Languedoc, Corsica.
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O expoziție de sculpturi mo
derne a fost organizată in parcul 
Faisanderie, in pădurea Senart 
din apropierea orașului Melun. 
In imagine o sculptură de Mohr.

Sugestii 
neliniștitoare...
Acum, cind au mai rămas 

doar cîteva zile pînă la in
trarea de facto a Angliei în 
Piața comună, britanicii sînt 
din ce în ce mai mult preo
cupați de „stilul de viață 
continental" cu care, se pare 
doar, vor să se pună de 
acord. Astfel, un comitet gu
vernamental condus de Lord 
Erroll, conservator, fost 
membru al Parlamentului, a 
publicat un raport în care re
comandă schimbări în siste
mul britanic de... băut. En
glezii care consumă în medic 
pe an 30 de galoane de bere 
nu vor mai fi siliți să-și a- 
bandoneze paharele înainte 
de căderea serii deoarece 
membrii comitetului au su
gerat înmulțirea orelor de 
funcționare a bodegilor 
(P.U.B.S.) de la 9 la 14. De 
asemenea, vîrsta tinerilor 
consumatori se va- micșora 
de la 18 Ia 17 ani și copiii își 
vor putea însoți părinții lă 
restaurante. Mai ales ultima 
sugestie a stirnit indignarea 
opiniei publice, deoarece ris
că să accentueze o serie de 
fenomene negative.

Tradiționaliștii preferă să 
frecventeze „oazele" după 
vechile regulamente stricte, 
decît să le vadă transformate 
în cafenele franțuzești. Ei au 
totuși o ntîngîiere. Abia 
peste doi ani sugestiile res
pective vor putea deveni 
lege.


